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Algemene bedrijfsgegevens

Uittreksel Kamer van Koophandel toevoegen svp. Het vestigingsadres wordt overgenomen van het KvK-uittreksel.

handelsnaam (volgens KvK)

inschrijvingsnummer

BTW nummer

telefoonnummer

Persoonlijke gegevens tekenbevoegde

achternaam m/v

voornamen

Bedrijfsgegevens

straatnaam huisnummer

postcode plaatsnaam

land

telefoonnummer

Contactpersoon EDI

achternaam m/v

voornaam

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

Factuuradres (svp invullen indien afwijkend van het KvK uittreksel)

bedrijfsnaam

contactpersoon

straatnaam en huisnummer

postcode en plaats

land

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

deel A - algemene gegevens



deel B - gegevens postbus

Aanvraagformulier 
Go-secure Network Services

Gegevens Go-secure Business Integration Services postbus

Go-secure postbusadres 
(wordt geformuleerd als een e-mailadres bijv:  
edipostbus@bedrijfsnaam.nl max. 16 karakters voor de @)

EDI-software leverancier / pakket

GLN code (13 cijfers)

Additionele diensten (indien gewenst)

Go-secure gateway services  
(AS2, X.400, OFTP, PGP)

 ja  nee

B2B Activity Monitor  ja  nee

Alert Notification Service  ja  nee

Archivering  ja  nee

Facturatie

IBAN (svp invullen)

BIC (svp invullen)

machtiging d.m.v. automatisch incasso     ja    nee
Indien u voor “machtiging automatisch incasso” heeft gekozen geldt het volgende: De ondertekenaar van dit aanvraagformulier verleent hierbij tot 
wederopzegging machtiging aan InterCommIT (onderdeel van Descartes System Group) om de factuurbedragen af te schrijven van de bank- of girorekening van 
ondergetekende. Een incasso uit hoofde van deze machtiging zal een maal per jaar worden afgeschreven. Ondergetekende persoon verklaart gemachtigd te zijn 
voor het verstrekken van de machtiging voor het automatisch incasseren van de kosten.

Het ondertekende formulier kunt u mailen naar: accountsreceivableemea@descartes.com
Vergeet niet om een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uittreksel 
Kamer van Koophandel mee te zenden!  
Complete aanvragen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst afgehandeld.

Abonnement gegevens Product - Go-secure Business abonnement

product Go-secure Business abonnement

contractduur 1 jaar met automatische verlenging

opzegtermijn 3 kalendermaanden

  akkoord met bijgaande prijslijst

Ondertekening (kopie legitimatiebewijs ondergetekende toevoegen svp)

Ondergetekende is tekenbevoegd en verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en komt met Descartes overeen 
dat op deze aanvraag de algemene voorwaarden van InterCommIT (onderdeel Descartes Systems Group) van toepassing zijn.*

datum

ondertekend door

functie

handtekening

*  De algemene voorwaarden van InterCommIT (onderdeel van Descartes System Group) zijn op aanvraag beschikbaar.
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Toelichting Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen. Een deel met algemene gegevens van 
administratieve aard en een deel voor uw specifieke Go-secure postbus. Het is van 
belang dat beide delen volledig ingevuld worden om een postbus en het bijhorende 
certificaat te maken.

Digitaal certificaat
Een digitaal certificaat zorgt ervoor dat u zich op het Internet kunt identificeren. De communicatiedienst 

Go-secure maakt gebruik van bedrijfscertificaten. Op deze manier is de identiteit van iedere  handelspartner 

gewaarborgd, zowel de zender als de ontvanger en kan Descartes ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde 

gebruikers toegang tot de berichtendienst hebben. Hiermee wordt tevens de integriteit van het bericht 

gewaarborgd (‘onderweg’ niet aangepast) en is het bericht door versleuteling niet te lezen door 

onbevoegden. Descartes verstrekt alleen een certificaat wanneer de door u verstrekte gegevens, na 

controle bij de KvK, juist zijn bevonden.

Additionele diensten
Uw standaard Go-secure postbus is uit te breiden met extra diensten. Voor een uitgebreide beschrijving 

verwijzen wij u naar de website: www.descartes.com (dienstverlening/EDI/XML services).

•  Go-secure gateway services: Met Go-secure bent u dankzij gateways in staat om gegevens uit 

te wisselen met al uw handelspartners ongeacht welk protocol zij gebruiken. De meest bekende 

voorbeelden hiervan zijn AS2, X.400, OFTP en PGP. De Globe gateway maakt het mogelijk om 

geautomatiseerd afstemmingsoverzichten te sturen aan uw handelpartners.

•    B2B Activity Monitor: B2B Activity Monitor maakt het u gemakkelijk om berichten die u via  

Go-secure gestuurd of ontvangen heeft online te volgen met een Internet browser. U kunt dus van ieder 

bericht de status op een willekeurig moment inzien, vanaf verschillende locaties indien gewenst. Verder 

kunt u statistieken bekijken en grafieken maken van de communicatie.

•    Go-secure Alert Notification Service: Met de Go-secure Alert Notification Service ontvangt u een 

melding wanneer er een nieuw bericht binnen gekomen is of wanneer berichten al langere tijd niet door 

u opgehaald of verzonden zijn.

•    e-Archiving: Er bestaat de mogelijkheid om facturen te archiveren volgens de richtlijnen van de 

belastingdiensten binnen de EU landen.
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